mOppe bambini
Berçário
Endereço: Rua Carlos
Chagas, 346 - Jardim Esplanada – (12) 3204-4610
- Facebook: escolamoppeoficial - Instagram: escolamoppeoficial - moppe@
moppe.com.br - www.
moppe.com.br
Diferenciais / Atrativos
Planejado para oferecer
um ambiente seguro,
limpo, saudável e cercado
de afeto para os bebês a
partir dos quatro meses de
idade, o Berçário Moppe
Bambini proporciona, por
meio de um ambiente
lúdico e divertido, os
estímulos adequados, que
incentivam a oralidade, a
motricidade, o desenvolvimento emocional, físico e
intelectual.
Nossa equipe recebe
formação continuada a fim
de garantir o padrão de
qualidade Moppe e as características essenciais para
as crianças: a confiança e
a afetividade. Outro diferencial do
Bambini é a participação ativa da
nutricionista que faz o acompanhamento de toda a alimentação,
adaptando-a de acordo com as
necessidades do bebê. Todas as
crianças participam de aulas de
música e atividades pedagógicas
personalizadas para cada faixa
etária. O Berçário Moppe Bambini
possui uma estrutura física diferenciada, pensada exclusivamente
para auxiliar e desafiar os bebês
a se desenvolverem. Conta com
sala dos sonhos, Sala de estímulos,
brinquedos exclusivos. Solarium,
refeitório, lactário e muito mais!

de automação e robótica,
simulação de voo, Fablab,
aplicações de tecnologia da
informação, contando com
equipamentos modernos
e os softwares utilizados
nas indústrias de ponta da
região, como Solidworks,
ecossistema Microsoft,
entre outros.
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prOSperi edUCaçãO
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Rua Venezuela, 205
– Jd das Nações – Taubaté – SP
- www.prosperied.com.br - (12)
3622-6650 - (12) 99669-0303 instagram @prosperi_ed
Diferenciais / Atrativos
Rotina personalizada que garante
aos alunos o direito de aprender,
temos 5 planos diferentes que
atendem entre 6h30 até as 19h
todos com atividades diferenciadas.
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qUerUbim
Berçário e Educação Infantil
Endereço: Rua Manoel Bosco
Ribeiro, 1.187 – Jd das Indústrias
– São José dos Campos –SP –

n
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gLOW edUCaçãO
Bercário e Escola Infantil
Bilingue
Endereço: Praça Tertuliano
Moraes Delfim, 32 - Vila
Ema – São José dos Campos – (12) 3922-9885 (12)
98138-2345 - contato@
gloweducacao.com.
br - www.gloweducacao.
com.br
Diferenciais / Atrativos
Escola bilíngue, onde
o diferencial está no
desenvolvimento das
competências socioemocionais, na formação do
caráter e da personalidade
de cada criança!
Aulas extras: capoeira,
ballet, artes, futebol, musicalização bilíngue.
Acompanhamento com nutricionista, dentista e pediatra.
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12.241-070 – Próximo à Johnson
- (12) 3933-6629 – querubim@
querubimsjc.com.br – www.
querubimsjc.com.br
Diferenciais / Atrativos
Robótica, Inglês, Informática, Aula
de Tecnologia, Little Kickers (Ensino
do Inglês através do Esporte),
Acompanhamento Odontológico,
Horticultura (Projeto Alimentação
Saudável), Culinária, Oficina de
Sustentabilidade, Responsabilidade
Social, Musicalização e Acompanhamento Fisioterapêutico,
aulas opcionais de Judô e Ballet.
Cantinho da Leitura com acervo
com mais de 200 exemplares.
Com o propósito de assegurar
a aprendizagem, trabalhamos
diversos estímulos, através de brincadeiras, roda de conversa, leitura
de histórias e apoio das apostilas
do Grupo POSITIVO, inclusive para
o Berçário. Espaços adequados
para o desenvolvimento dos bebês
e das crianças, com estimulação
constante, brincadeiras, descanso,
higiene, alimentação e parque.
Extensão do conforto, segurança
e cuidados da sua própria casa,
somado à realização de atividades
que estimulam o desenvolvimento
motor e a linguagem do bebê e
da criança. Desenvolvemos nosso
trabalho com ética, transparência,
carinho e dedicação. Monitoramento em tempo real via Internet, para
acompanhamento da rotina das

crianças. Trabalhamos com Horários
Flexíveis, conforme a necessidade
dos pais. A Escola conta com
Sistema Emercor para Urgências e
Emergências. O Cardápio é elaborado por nutricionista. Excelente
investimento/benefício, com fácil
acesso (em frente à Johnson). Nossa
Equipe é composta por profissionais
qualificados e experientes que passam por constantes treinamentos e
reuniões de atualização, buscando
melhoria contínua.
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Ensino Médio, Médio Técnico, Técnico, Graduação e Pós-Graduação
Endereço: Unidade Esplanada
- Unidade Centro - Polo Jacareí Polo/Unidade Taubaté - Polo São
Paulo – Tel: 4020-2447 – www.
etep.edu.br
Mensalidade: Ensino Médio a
partir de R$699,00. Graduação a
partir de R$149,00 (Valor referente
ao curso Pedagogia na modalidade EAD)
Diferenciais / Atrativos
Nossas unidades e polos estão localizados em regiões de fácil acesso, tendo como unidade principal
no coração do Jardim Esplanada
que conta com uma área de 30.000
m², recheado de árvores frutíferas
de mais de 60 anos. Possuímos um
parque laboratorial com espaço
para práticas industriais, desenvolvimento de projetos, aplicações
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mater dei
Nido, Educação Infantil, Ensino
Fundamental Anos Iniciais e
Finais
Endereço Avenida, Tv. Lineu
de Moura, 1055 - Urbanova,
São José dos Campos - SP, CEP
12244-380. Tel.: (12) 3878-5151
/ WhatsApp (12) 99799-2709
Site: http://www.colegiomaterdei.net/sjc/
Nido - sala de bebês a partir dos
6 meses.
Educação Infantil
Ensino Fundamental Anos Iniciais do 1º ao 5º ano, Anos FInais
do 6º ao 9º ano.
Nossos Diferenciais
Mais de 30 anos dedicados à
formação humana integral. Aulas
de música, esporte, arte, horta,
espaço literário, laboratório
Maker e Google Learning Space 1ª sala de aula temática Google
do mundo. Programa bilíngue a
partir de 2 anos. Cambridge English, excelência no aprendizado
com qualificação internacional.
Geekie One, plataforma de
ensino, com inteligência de
dados para personalizar o
processo de aprendizagem.
Localização em meio a natureza
dentro da cidade.
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